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Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών 

∆ίνεται σήµερα στη δηµοσιότητα (www.agrotikianaptixi.gr) η προκήρυξη του µέτρου 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση 
και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη για το µέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναµένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι 
γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυµαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα µε την κατεύθυνση της καλλιέργειας / 
εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόµενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των 
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών ή των µικρών νησιών µέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξηµένη στήριξη.  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€) 

Φυτική 17.000 

Μικτή 17.000 

1. Προσανατολισµός παραγωγής 
εκµετάλλευσης στη µελλοντική 
κατάσταση Κτηνοτροφική 19.500 

Ορεινή 2.500 

Μειονεκτική 2.500 

Μικρά νησιά µε πληθυσµό µέχρι και 
3.000 κατοίκους 

2.500 

2. Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα 
µε την περιοχή µόνιµης κατοικίας του 
αρχηγού της εκµετάλλευσης 

Λοιπές περιοχές 0 

Μέγιστο 22.000 Ύψος στήριξης που µπορεί να χορηγηθεί – 
Σύνολο Ελάχιστο 17.000 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 
2016. Ο σχεδιασµός του µέτρου έγινε µε τη λογική της απλοποίησης, απλούστευσης του θεσµικού πλαισίου και 
επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρµογής του σε σχέση µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και συγκεκριµένα 
µέσω: 

• της εκχώρησής του στις ελληνικές Περιφέρειες, 

• της αύξησης της µέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο, 

• της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών µηχανογραφικών εφαρµογών για την ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, 
ένταξη, παρακολούθηση και πληρωµή των δικαιούχων και διασύνδεσή τους µε λοιπές υποστηρικτικές βάσεις 
(Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, ΟΠΣΑΑ, eΠ∆Ε, κλπ.), 

• της δυνατότητας για πρώτη φορά συµµετοχής νοµικών προσώπων στο µέτρο ως δικαιούχων στήριξης, 

• της απλούστευσης προσδιορισµού και τεκµηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης, µε την αίτηση και εγγραφή 
των υποψηφίων στο  µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόµενοι» στον αγροτικό τοµέα 
επαγγελµατίες αγρότες, αντί της υποβολής πληθώρας λοιπών δικαιολογητικών, 

• της µη υποχρεωτικότητας τήρησης µακροχρόνων δεσµεύσεων πενταετίας µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου των δικαιούχων και υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών. 

Η ένταξη των νέων γεωργών στο µέτρο µπορεί να συνδυαστεί µε την ενίσχυσή τους (και µάλιστα µε προνοµιακούς 
όρους) από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως: 

- 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης,¬ 

- 1.1 Επαγγελµατική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων µε δράση κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους 
γεωργούς,¬ 

- 3.1 Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων,¬ 

- 2.1 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών,¬ 

- 9.1 Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών.¬ 

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής: 

«Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές περιοχές, είναι 
βασικός µας στόχος, δεδοµένης και της διαφαινόµενης τάσης επιστροφής νέων στην ύπαιθρο. Αν δεν ανανεωθεί ο 
αγροτικός πληθυσµός δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε τις σύγχρονες τάσεις της γεωργίας και να δηµιουργήσουµε ένα 
βιώσιµο και ανταγωνιστικό µοντέλο. Ενισχύουµε λοιπόν την είσοδο νέων γεωργών στο επάγγελµα και την ανάληψη της 
αρχηγίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων από τις προηγούµενες γενιές, µε επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναµικό». 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3842-dt181016 


